
Ervaar een nieuwe wereld van zacht water  
De softliQ waterontharder die voor u denkt!

softliQ:SD/MD

NIEUW



Ervaar een nieuwe wereld van z acht water met de 
waterontharders softliQ:SD and softliQ:MD.

Technische vooruitgang in  
een nieuw wereld. 

Voor u heeft Grünbeck de werking van het 
bewezen ionenuitwisselingsproces nog meer 
gepersonaliseerd. Uw softliQ-systeem is op 
een slimme manier verbonden met u en uw 
huis. U zult verbinding op een compleet nieu-
we manier ervaren dankzij een oplossing die 
Grünbeck speciaal voor u heeft ontwikkeld. 
Voor uw Grünbeck-systemen kunt u nu ge-
gevens in realtime uitwisselen. En dankzij de 
instinctieve myProduct-app van Grünbeck  
blijft u altijd op de hoogte. Om uw gemak in 
elk aspect te garanderen is uw softliQ-sys-
teem bovendien uitgerust met een nieuw, 
kwalitatief hoogwaardig touchscreen.  

Onze koploper op het gebied 
van design en functie. 

De verbeterde reeks softliQ-systemen past 
zich aan uw leven aan. Perfect ontwerp ont-
moet intelligente technologie en persoonlijke 
bediening. Samen zorgen zij voor zacht  
water wanneer u het nodig hebt. Kies voor  
de nieuwe wereld van zacht water en ervaar 
de fijne kant van water. 

Een idee krijgen van wat uw 
water waardevol maakt. 

Voor Grünbeck is waterontharding niet alleen 
een proces. Door de hardheid uit het water  
te halen, geven we het iets heel kostbaars:  
de kracht om uw kwaliteit van leven te verbe-
teren en de waarde van uw huis te behouden. 
Onze experts werken continu aan de verdere 
ontwikkeling van onze bewezen technologieën 
om het meeste uit uw water te halen. Met de 
innovatieve waterontharders softliQ:SD en 
softliQ:MD, bieden wij u een nieuwe wereld  
van zacht water. 

Hoe water verzachten je 
leven verrijkt. 

Water is leven. In uw huis speelt het een cen- 
trale rol – de pure smaak bij het genieten van  
thee of koffie en het zachte gevoel van uw 
huid na het douchen. Hoe beter de kwaliteit,  
hoe hoger uw gevoel van welzijn. Zacht water  
is ook beter voor uw huishoudelijke apparaten,  
leidingen en aansluitingen. Dit betekent niet 
alleen minder schoonmaakwerk voor u, maar 
zacht water zorgt ook voor de bescherming 
van uw leidingen tegen kalkaanslag en daaruit 
voortvloeiende schade. Dat is waar Grünbeck 
voor zorgt met toonaangevende oplossingen  
op het gebied van water. Voor maximaal water- 
comfort te allen tijde. Voor de kwaliteit van 
leven die u verdient. 

De kracht van uw zachte water: 

 
Behoudt de waarde van uw woning 

 
Bespaart tijd energie en geld 

 
Beschermt grondstoffen en milieu 

 
Biedt meer genot van koffie en thee 

 
Beschermt uw huishoudelijke apparaten   
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softliQ – Slimme prestaties die uw leven verzachten. 

Slim: 
De groene LED-ring van uw sys- 
teem communiceert verschillende 
statussen van het systeem en 
waarschuwt u bij berichten. 

Innovatief: 
Uw softliQ-systeem staat voor 
connectiviteit over de hele keten. 
Grünbeck heeft communicatie-
interfaces gecreëerd die uw sys-
teem intelligent verbinden met uw  
huis. U hebt niet alleen de mogelijk- 
heid om uw waterontharder via 
Wi-Fi of LAN in uw thuisnetwerk te 
integreren, maar u kunt hem ook 
met andere Grünbeck-systemen 
verbinden. De innovatieve interface 
iQ Comfort, die wij speciaal voor  
u hebben ontwikkeld en die zich  
aan de achterkant van het systeem 
bevindt is hier speciaal voor. Nu 
kunnen uw Grünbeck-systemen met 
elkaar communiceren en ontvangt  
u alle informatie via de app – in real- 
time en wereldwijd. Als u een aan- 
voerpomp voor regeneratiewater 
moet aansluiten, hebben we een 
extra interface gemaakt op de achter- 
kant van uw systeem waardoor het  
aansluiten van de pomp nog eenvou-
diger en handiger gaat dan voorheen.

Instinctief: 
Het nieuwe 4,3-inch touchscreen 
biedt optimaal gebruiksgemak en  
is leuk om te bedienen. Afgezien  
van het eenvoudige, automatische  
opstarten, biedt de duidelijke ge- 
bruikersinterface u in één oogops- 
lag een volledig overzicht en kunt  
u al uw systeeminformatie in real- 
time oproepen. Duidelijke illustra- 
ties en animaties op het display  
lichten uw systeemgegevens toe.  
Voor ongecompliceerde duidelijk- 
heid in ontwerp en functie.

Handig: 
Dankzij de app-verbinding van 
uw systeem met myProduct van 
Grünbeck kunt u uw apparaat 
eenvoudig registreren. De app 
biedt u nog meer controle- en 
bedieningsfuncties dan voorheen.  
Via uw mobiele telefoon heeft u 
overal ter wereld toegang tot en 
controle over de gegevens en 
bedrijfsmodus van uw systeem.  
Niet alleen actuele gegevens,  
maar ook de geschiedenis van  
uw systeem wordt voor u opge- 
slagen in uw persoonlijke Grün- 
beck Cloud. De integratie van uw 
systeem vindt plaats via uw eigen  
wifi of LAN-verbinding. 
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Veilig: 
De in uw softliQ-systeem geïnte- 
greerde watersensor* biedt u nog 
meer veiligheid. Het controleert 
de omgeving van het systeem en 
detecteert mogelijke waterlekken. 
Dankzij de app-verbinding wordt u 
onmiddellijk op de hoogte gebracht – 
zelfs wanneer u onderweg bent.  
Dit is de veiligheid die u verdient. 

* Illustratie kan afwijken van standard apparatuur.
softliQ
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Proactief: 
Bij elke desinfectie controleert de  
infraroodsensor het niveau van  
het zout. U kunt in de myProduct- 
app van Grünbeck zien wanneer  
het zout naar verwachting op is.  
U wordt tijdig geïnformeerd over 
een gebrek aan zout door een 
pushbericht of e-mail.  
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De softliQ serie maakt indruk m et een breed scala aan functies.
Zelfstandige vraagbepaling en persoonlijke instellingsopties. 
Uw softliQ-systeem is uw zacht water-expert die elke dag 
slimmer wordt. Op basis van de ingestelde ruwwatehard- 
heid en het watergebruik, passen alle softliQ-systemen 
zich steeds aan de omstandigheden ter plaatse aan. Het 
softliQ-systeem bepaalt uw gemiddelde dagelijks gebru-
ik op basis van de laatste vier weken. Vervolgens past 
het zijn vermogen aan de te verwachten vraag per dag 
aan. Bovendien wordt het betreffende profiel dagelijks 
gecontroleerd en geoptimaliseerd. De regeneratietijd is 
eveneens afgestemd op uw behoefte. 

Het gebeurd op een moment dat meestal geen water wordt  
gebruikt. Selecteer de verzachtingsmodus die het beste 
bij u past. U kunt kiezen tussen Eco, Power, Comfort, Indi- 
vidual of Fix. 

Alle softliQ-systemen zijn al bruikbaar vanaf 1 persoon.
Totaal nieuw en uniek: alle softliQ-waterontharders zijn al 
bruikbaar vanaf 1 persoon. U kunt kiezen uit vijf systeem-
groottes – naar uw persoonlijke voorkeur. Onze systemen 
bieden verschillende extra opties. 

softliQ:SD – de allrounder op zijn gebied. 

De bewezen reeks softliQ:SD-systemen werd uitgebreid  
met één systeemgrootte. De softliQ:SD18 biedt betrouw-
baar zacht water voor maximaal 4 personen.  
De softliQ:SD21 is geschikt voor maximaal 9 personen 
en voorziet nog beter in de behoeften van u en uw gezin  
dan voorheen.  
Met de nieuwe softliQ-systemen zult u echter niet alleen  
een nieuwe wereld van zacht water ervaren. De softliQ: 
SD23 biedt u ook het volledige scala aan prestaties.  
Onze krachtpatser op het gebied van kleinschalige water- 
ontharders is volledig uitgerust. Een isolatieset en de 
afvoeraansluiting zijn bij de levering inbegrepen. Via de 
nieuwe communicatie-interfaces communiceert het sys-
teem rechtstreeks met u en andere Grünbeck-systemen. 
En zorgt voor zacht watervoorziening voor maximaal  
12 personen. 

Technische specificaties softliQ:SD18 softliQ:SD21 softliQ:SD23
Nominaal debiet bij een drukverlies van 1.0 bar KV waarde  
(DIN EN 14743) [m³/h] 

1.8 2.1 2.3

Nominaal debiet bij een drukverlies van 1.0 bar, van een ruw  
water hardheid van 20 °dH (3.56 mmol/l) tot een zachtwater  
hardheid [m³/h] van 8 °dH (1.42 mmol/l ) 

3.0 3.5 3.8

Aanbevolen toepassing door Grünbeck: van ... tot ... personen 1 – 4 1 – 9 1 – 12
Operationeel gewicht [kg] 65 69 73
Transportgewicht [kg] 22 24 26
Afmetingen (b x h x d) [mm] 360 x 815 x 430 360 x 815 x 430 360 x 815 x 430
Hoogte met open deksel [mm] 1,060 1,060 1,060
Bestelnr. 189 100 189 200 189 300

Technische specificaties softliQ:MD32 softliQ:MD38
Nominaal debiet bij een drukverlies van 1.0 bar KV waarde  
(DIN EN 14743) [m³/h] 

3.2 3.8

Nominaal debiet bij een drukverlies van 1.0 bar, van een ruw  
water hardheid van 20 °dH (3.56 mmol/l) tot een zachtwater  
hardheid [m³/h] van 8 °dH (1.42 mmol/l ) 

4.3 5.6

Aanbevolen toepassing door Grünbeck: van ... tot ... personen 1 – 20 1 – 30
Operationeel gewicht [kg] 130 140
Transportgewicht [kg] 41 46
Afmetingen (b x h x d) [mm] 525 x 912 x 580 525 x 912 x 580
Hoogte met open deksel [mm] 1,290 1,290
Bestelnr. 187 400 187 450

softliQ:MD – Prestatiewinnaar. 

De twee wisseltanks van de softliQ:MD’s zorgen voor 
verzachting zonder oponthoud in stadia van laag ver- 
bruik tot volledige capaciteit in geval van hoog water- 
verbruik. Onze prestatiewinnaar bereikt daarmee de 
hoogste toestroom in zijn prestatieklasse. De softliQ: 
MD32 voorziet tot 20 personen van zacht water, terwijl 
de softliQ:MD38 geschikt is voor maximaal 30 personen. 
Welk formaat u ook kiest, u zult continu en vertrouwd 
genieten van de wereld van zacht water. 

Slimme verbinding voor maximaal gebruiksgemak.
Grünbecks-waterontharders zijn nu uitgerust met nieuwe, 
innovatieve communicatie-interfaces. U kunt het softliQ- 
systeem via Wi-Fi of LAN in uw netwerk integreren. 
Dankzij de geoptimaliseerde Grünbeck myProduct-app 
kunt u berichten van uw systeem ontvangen en het ap-
paraat gemakkelijk bedienen, waar u ook bent. Uw Grün-
beck-systemen zijn nog slimmer dan voorheen. Vanaf 
nu communiceren ze ook met elkaar. Via de nieuwe iQ 
Comfort-interface kunnen de Grünbeck-systemen een-
voudig en gemakkelijk met elkaar worden verbonden.

Volledige prestatie door de gehele productlijn.
Benut de volledige prestatie opties – met de nieuwe 
softliQ-systemen. Alle systeemtypen hebben het nieu- 
we touchscreen dat gebruiksvriendelijke en intuïtieve 
bediening biedt. Uw systeem denkt vooruit: met behulp  
van de infraroodsensor meet het softliQ-systeem het 
zoutniveau en herinnert u eraan om tijdig bij te vullen.  
U wordt altijd goed geïnformeerd – via het display, de 
myProduct-app van Grünbeck of, indien gewenst, per 
e-mail. De geïntegreerde watersensor, die de locatie  
van het systeem controleert op waterlekken, biedt  
extra veiligheid voor uw huis. 

Waterontharder softliQ:SD Waterontharder softliQ:MD 

CERTCERT
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softliQ:SD18 softliQ:SD21 softliQ:SD23 softliQ:MD32 softliQ:MD38

Aanbevolen toepassing: van ... tot ... personen 1 – 4 persoenen 1 – 9 persoenen 1 – 12 persoenen 1 – 20 persoenen 1 – 30 persoenen

Capaciteit van zouttank [kg] 35 35 35 95 95

Soft-Close functie 

Kleuren touchscreen 4.3″ 

Wi-Fi 

Besturing op afstand via de myProduct-app 
van Grünbeck 

Verlichtte LED ring —

Aanduiding van zoutvoorraad —

Watersensor —

Communicatieverbinding 
2 x iQ Comfort 

LAN 

Aansluiting voor distributiepomp  
voor regeneratie water 

—

—

— —

Gelijktijdige werking dankzij 2 kolommen  
in de waterontharder 

— — —

Elektronisch gecontroleerd mengen — — —

Afvoeraansluiting bij levering inbegrepen — —

Isolatiekit bij levering inbegrepen — — — —

Perfect design ontmoet vernie uwde slimheid.

CERT
Voor Starters Voor Professionals Voor Leiders Voor Prestatie Voor Experts 
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Filtratie en verzachting, gecombineerd met maximale 
veiligheid zorgen voor perfecte interactie. Samen bieden 
de pureliQ-filterserie en de softliQ-waterverzachters een 
waterkwaliteit die u zal verbazen. Het protectliQ-beveili-
gingsinstrument bewaakt de locatie van de installatie en 
sluit in geval van een waterlek de watertoevoer op een 
geschikt punt af. Want wij bij Grünbeck vinden dat het 
heel eenvoudig moet zijn om water op zijn best te ervaren: 
zacht en puur – natuurlijk veilig.  

De perfecte wisselwerking tussen 
puurheid, zachtheid en veiligheid  Intelligent

•    Vooruitstrevend: nieuw gecre- 
ëerde communicatie-interfaces 
voor geavanceerde verbinding

•    Onderling verbonden:  
Wi-Fi-interface met bediening  
via complementaire Grünbeck  
myProduct-app

•    Uniek: Soft-Close functie om de 
deksel van de zouttank geruis- 
loos te sluiten. 

 Perfect ontworpen 
•    Instinctief: 4.3" touchscreen  

voor het zelfstandig opstarten  
en de bediening van het systeem

•   Uitstraling: Egaal organisch  
en perfect design – opmerkelijk  
en tijdloos

•   Puur: Hygiënisch dankzij de  
scheiding van de zouttank en  
technische componenten

Persoonlijk 
•    Analytisch: Altijd zacht water 

dankzij de bepaling van het  
persoonlijke gebruiksprofiel

•   Flexibel: Vijf zachtheidsopties 
(Eco/Power/Comfort/Individual/ 
Fix) voor uw zeer persoonlijke 
zacht waterervaring

•   Onafhankelijk: Persoonlijke  
instellingsmogelijkheden op de 
waterontharder 

Betrouwbaar 
•    Veilig: Watersensor om de locatie 

van de installatie te controleren op 
waterlekkage 

•   Vertrouwd: Constante ontwikkeling 
van bewezen Grünbeck-technologie

•   Lange levensduur: Bijzonder duur- 
zame materialen voor een langere 
levensduur

Eenvoudig 
•      Handig: Opstarten met een wizard  

voor een duidelijke en veilige  
eerste installatie en onderhoud

•   Hygiënisch: Gemakkelijk en 
schoon onderhoud dankzij de 
scheiding van zouttank en tech- 
nische uitrusting

•   Voorspelbaar: De indicator van  
de zoutvoorraad informeert voor 
hoeveel dagen er naar verwach-
ting nog zout resteert

 Ecologisch 
•    Duurzaam: Laag zout- en stroom-

verbruik voor een milieuvriendeli-
jke werking

•			Verfijnd:	Het slimme besturings-
onderdeel past zich aan seizoen-
schommelingen en uw persoon- 
lijke waterbehoefte aan

•   Milieuvriendelijk: Eco-modus 
voor bijzonder duurzaam zacht 
waterverbruik

Kracht 
•				Efficiënt:	Snelle reiniging van 

zouttank dankzij modulair ontwerp
•   Sterk: Power-modus voor maxi-

maal genieten van zacht water
•   Compromisloos: Een zoutvoor-

raad tot 95 kg zorgt voor perma-
nent zacht water

•   Exclusief: 4.3“ 3 „touchscreen 
voor eersteklas gebruiksgemak

Vermogen 
•    Veelzijdig: Alle systemen zijn  

bruikbaar vanaf 1 persoon
•   Geweldig: Zacht water voor 

maximaal 30 personen, eenge-
zins-meergezinswoningen en  
kleine hotels

•   Logisch: Elektronisch geregelde 
mengeenheid

Koploper 
•    Ongeëvenaard: hoogste toe- 

stroom in zijn prestatieklasse
•   Uitgebreid: Communicatie met  

andere Grünbeck-systemen  
dankzij de iQ Comfort-interface  
van Grünbeck

•   Intelligent: Verlichte LED-ring  
om systeemmeldingen te com- 
municeren

De innovatieve 

De veilige 

De efficiënte 

10 11

1   Veiligheidssysteem  
  protectliQ

2   Terugspoelfilter pureliQ:RD

3   Waterontharder softliQ:SD 

4   Doseerset exaliQ:KC6-e

5   Mengklep 

6   Doseerventiel 

7   Aansluitblok met doseerventiel 

8   Afvoeraansluiting 

9   Uitwisselingstank 

10   Watersensor

  Ruw water

   Water 0 °dH (0 mmol/l) 

   Water 3 tot 6 °dH (0.5 tot 1.0 mmol/l)
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Grünbeck Belgium BVBA  
Hoogmolenstraat 13 bus 4
8790 Waregem  
BELGIUM

 +32 56 940449

info@gruenbeck.be
www.gruenbeck.be

Grünbeck Waterbehandeling B.V.
Retentieweg 44
7572 PH Oldenzaal
NEDERLAND

 +31 541 820903  
 +31 541 820904

info@gruenbeck.nl
www.gruenbeck.nl
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Perfect ontworpen en vooruitstrevend – er  
zit meer achter dan in eerste instantie lijkt.

Slimme communicatie-interfaces voor optimale verbinding. Volg ons op Facebook!

Gecertificeerd door TÜV SÜD in  
overeenstemming met DIN EN  
ISO 9001, ISO 14001 en SCCP 
www.tuev-sued.de/ms-zert 


